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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin y ld z d r, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl  hilâl! 
Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl. 
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. 
Hangi ç lg n bana zincir vuracakm ? a ar m! 
Kükremi  sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. 
Y rtar m da lar , enginlere s mam, ta ar m. 
 

Garb n âfâk n  sarm sa çelik z rhl  duvar,  
Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman  bo ar, 
Medeniyyet dedi in tek di i kalm  canavar? 
 

Arkada , yurduma alçaklar  u ratma sak n; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. 
Do acakt r sana va’detti i günler Hakk’ n; 
Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n  

 

 

Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan :  
Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan . 
Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : 
Verme, dünyalar  alsan da bu cennet vatan . 
 

Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki feda? 
üheda f k racak topra  s ksan, üheda! 

Cân , cânân , bütün var m  als n da Huda, 
Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli: 
De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, 
Her cerîhamdan lâhî, bo an p kanl  ya m, 
F k r r ruh-  mücerret gibi yerden na’ m; 
O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. 
 

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl  hilâl! 
Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rk ma yok izmihlâl; 
Hakk d r hür ya am  bayra m n hürriyyet;  
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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KÝTABIMIZI TANIYALIM

Açýklama
Ürün Dosyasý: Öðrencilerin, etkinlik ve yapmýþ
olduðu araþtýrmalardan seçerek sakladýðý ürünlerin
yerleþtirildiði dosyadýr. Ayrýca öðretmenin süreç
deðerlendirmesinde kullanacaðý bir materyaldir. 

1. Ek : Öz Deðerlendirme Formu: Her konu sonunda öðrencinin kendisini deðerlendirmesi için konulmuþtur.
2. Ek : Öðrenci Gözlem Formu: Yapýlan etkinliklerde her bir öðrencinin öðretmen tarafýndan deðerlendirilmesi için konulmuþtur.
3. Ek : Akran Deðerlendirme Formu: Ýlgili bölümlerde öðrencinin arkadaþlarýný deðerlendirmesi için konulmuþtur.
4. Ek : Tutum Ölçeði: Baðlama programý ile ilgili tutumlarý ölçmek için hazýrlanmýþtýr.

Konu
Bu bölüm iþlenecek konu adlarýný gösterir.

Hazýrlýk
Bu bölüm, yeni bilgilerin öðrenilmesi 
amacýyla ön bilgilerin harekete geçirilmesini,
konuyu sezdirmeyi amaçlar.

Tanýmlama-Çözümleme-Uygulama
Dersin sorular ve etkinlikler aracýlýðýyla
iþlendiði, konuya yönelik öðrenilenlerin 
uygulandýðý bölümdür.

Etkinlik
Sýnýf içinde öðrencilerin konuya yönelik etkin
katýlýmýnýn saðlandýðý bölümdür.

Dikkat 
Yapýlan çalýþmaya yönelik dikkat edilmesi
gereken noktalarý belirtir.

Okuma Metni
Konuya veya etkinliðe yönelik okuma
metinlerini belirtir.

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
Öðrencilerin, ünite ile ilgili öðrendiklerini 
çoktan seçmeli, boþluk doldurmalý, doðru-
yanlýþ, eþleþtirmeli ve açýk uçlu sorularla 
deðerlendirilmelerine yönelik bölümdür.  

>

>

Araþtýralým
Okul dýþý etkinlikler için sýnýfa getirilecek
araþtýrma ve materyalleri içerir. Bu bölüm, bir
önceki derste öðretmen ve öðrenciler tarafýn-
dan birlikte mutlaka incelenmelidir.

>

>

>

Okul Dýþý Etkinlik
Önceden hazýrlýk yapýlarak sýnýf içinde, derse
etkin katýlým için gereken süreci kapsar.

>

>

>

>

1. Çalgý olarak neden baðlamayý tercih ettiðinizi söyleyiniz.

l El tekniðinin uygulanýþ biçimleri hakkýnda araþtýrma yapýnýz.   
Araþtýrma sonuçlarýný arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz (1. etkinliðe yöneliktir.).

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin doðru oturuþa örnek olabile-
ceðinin nedenleriyle söyleyiniz.

Atatürk’ün Huzurunda
Zaferden sonra Atatürk’ün Ýstanbul’a geliþleriydi. 

Okuma Metni

A. Aþaðýdaki ifadelerde boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.

1. Çalgý tutuþunun yanlýþ olmasý .................................olumsuz etkiler.

2. Etkinlik

l Üst sýnýflardaki baðlama öðrencilerinin, baðlama çalarken oturuþ,
duruþ, tutuþ ile el ayak pozisyonlarýný gözlemleyiniz.

1. Etkinlik

Alýþtýrmalarýn A, B, C bölümlerinin ayry ayrý ve yavaþ tempoda çalýnýz. 

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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ÖÐRENME ALANIÖÐRENME ALANI

TANIMLAMATANIMLAMA

ÇÖZÜMLEMEÇÖZÜMLEME

VEVE

PERFORMANSPERFORMANS
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1.1. Doðru DuruþDoðru Duruþ ve Oturuþ Kurallarýve Oturuþ Kurallarý

2. 2. Baðlamada Doðru TutuþBaðlamada Doðru Tutuþ

BAÐLAMA ÇALMADA TEMELBAÐLAMA ÇALMADA TEMEL

DAVRANIÞLARDAVRANIÞLAR

11..   ÜÜNNÝÝTTEE
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1. Etkinlik

1. DOÐRU DURUÞ 1. DOÐRU DURUÞ VEVE OTURUÞ KURALLARIOTURUÞ KURALLARI

1. Çalgý olarak neden baðlamayý tercih ettiðinizi söyleyiniz.

2. Çalgýnýzla ilgili hedeflerinizi anlatýnýz.

3. Baðlamanýn teknik yapýsý ve özelliklerinden bildiklerinizi söyleyiniz.

4. Baðlama çalan insanlarýn nasýl oturmasý ve durmasý gerektiði konusunda düþüncelerinizi söyleyiniz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

l Üst sýnýflardaki baðlama öðrencilerinin, baðlama çalarken oturuþ, duruþ, tutuþ ile el ve ayak
pozisyonlarýný gözlemleyiniz. 

l Gözlemleriniz sonunda ulaþtýðýnýz sonuçlarý sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

2. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin doðru oturuþa örnek olabileceðini nedenleriyle söyleyiniz.
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3. Etkinlik

l Baðlamanýn doðru biçimde tutuluþunda sað el nasýl konumlandýrýlmalýdýr gösteriniz.

4. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinde sað elin doðru konumlandýrýldýðýný nedenleriyle açýklayýnýz.

5. Etkinlik

l Sað elin konumlandýrýlmasýný da göz önünde bulundurduðunuzda aþaðýdaki resimlerden hangisi
mýzrabýn (tezene) doðru tutuþuna örnektir. 

6. Etkinlik

l Baðlamanýn doðru tutuluþunda sol elin nasýl konumlandýrýlacaðýný söyleyiniz.

1. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:00  Page 5



6

Akran Deðerlendirme

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

Sað elin konumlandýrýlmasý 

Sol elin konumlandýrýlmasý 

7. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin sol elin doðru konumlandýrýlmasýna örnek olduðunu uygulamalý
olarak gösteriniz.

8. Etkinlik

l Öðrendiðiniz duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýný doðru uygulayýp uygulamadýðýnýzý ayna karþýsýnda
çalýþarak kontrol ediniz. Yaptýðýnýz bu çalýþmayý öðretmeninizle paylaþýnýz. Öðretmeninizin uyarýlarý doðrul-
tusunda eksikliklerinizi gideriniz.

9. Etkinlik

l Kendinizi bir arkadaþýnýzla birlikte, karþýlýklý olarak oturuþ, duruþ ve tutuþ kurallarýna uygun biçimde
konumlandýrýnýz. Bu konumlandýrma ýþýðýnda birbirinizi aþaðýdaki tabloya göre deðerlendiriniz.
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Okuma Metni

Zaferden sonra, Atatürk’ün Ýstanbul’a ilk geliþi
1927 Temmuz ayýna rastlamaktadýr. 

Zamanýn ünlü yazarlarýndan Ahmet Rasim Bey,
Tanburacý Osman Pehlivan’la beni, bir akþam
Dolmabahçe Sarayý’na götürmüþtü. Anadolu’dan
Ýstanbul’a tahsile gelmiþ 17- 18 yaþlarýnda bir genç-
tim. Ahmet Rasim Bey, beni Kadýköy Þark Musýkisi
Cemiyetinden tanýyordu. Baðlama çaldýðýmý da
bildiði için Atatürk’e beni de dinletmek istemiþti. 

O akþam böyle seçkin bir toplantýya ilk kez gir-
miþ olmanýn hele Atatürk gibi gönlümüzde yüceliði-
ni hissettiðimiz büyük bir insanýn huzurunda bulun-
manýn aþýrý heyecaný içinde, salona girdiðimde,
uzun yemek masasýnýn baþ tarafýnda oturan Ata-
türk’ü yüreðim çarparak selamladým. Baþýný hafifçe
eðerek selamýmýzý aldý. 

Kaçamak bakýþlarla Atatürk’e bakýyordum. Son
derece hareketli mimiklerle konuþuyordu. Ne
konuþtuðunu, aradaki mesafe dolayýsýyla pek duy-
muyordum. Bir ara gözü bize iliþti, yerinden kalktý,
bize doðru geldi, ayaða kalkarak tâzimle selam-
ladýk.

Ahmet Rasim Bey, beni takdim etti: 
— Efendim, Anadolu sazý çalýþýyor, istidatlý bir

genç. 
Atatürk, hafif bir gülücükle elini uzattý. Saygý ile

elini öptüm, eli sýcak ve yumuþaktý. Biraz ötede bir
koltuða oturdu. Tanburacý Osman Pehlivan’ýn
ustalýkla çalýp okuduðu birkaç Rumeli türküsünden
sonra, Ahmet Rasim Bey’in bir iþaretiyle bir zeybek
havasý çaldým. Atatürk, ayný havayý bir kere daha
çalmamý istedi. Tekrar çaldým, bitirdikten sonra,
ayaða kalktý, yanýmýza geldi. Bana hitap ederek:

— Güzel çalýyorsun, dedi. Bu sazý nerede
öðrendin? 

— Safranbolu’da öðrendim efendim. 
— Sen oralý mýsýn? 
— Evet efendim. 
— Ýstanbul’a niçin geldin? 
— Tahsil için geldim efendim. 
— Ne tahsil edeceksin? 

— Diþçi okuluna girdim. Türkiyat Enstitüsüne
(Türkoloji) ve konservatuvara da devam ediyorum
efendim. 

— O iyi iþte, sanatý bilgi ile techiz etmekte fayda
vardýr. Heyecaným, yavaþ yavaþ geçiyordu. 

Artýk iyice açýlmýþtým. Bu büyük insanýn, etrafý-
na ferahlýk veren yumuþak bir havasý vardý. Belli ki,
beni imtihan ediyordu. Sâfiyâne cevaplar veriþim,
hoþuna gitmiþ olacak ki, hafif bir gülücükle beni
dinliyordu. 

Atatürk’ün konu ile ilgilenmesi, hele saz çalýþýmý
beðenmesi, içime bir ferahlýk vermiþ, cesaretimi
artýrmýþtý. Bir bozlak ayaðý yaparak oyun havasýna
baðladým. 

Bitirdikten sonra, sazý kendisine vermemi istedi,
aldý, tellerine bir iki dokundu ve hiç unutamadýðým
þu sözleri söyledi: 

“Genç arkadaþýma teþekkür ederim, bize
Anadolu’nun güzel havasýný getirdi. Beyler, bu bir
Türk sazýdýr. Bu küçük sazýn baðrýnda bir milletin
kültürü dile geliyor. Bir milletin kültür ve sanat
hareketlerini ve seviyesini, millî geleneklere baðlý
kalarak, medeni dünyanýn kendisine ayak uydur-
maya mecbur olduðumuzu unutmamalýyýz, bunu
bu vesileyle söylemekten memnunum. Bu küçük
sazýn baðrýndan kopan naðmeleri, bu istikamette
geliþtirmeye ve deðerlendirmeye kýymet ve ehem-
miyet verilmelidir.” 

Ancak sonradan not edebildiðim kadarýyla,
Atatürk’ün bu sözlerini; çaðdaþ Türk müziðinin
oluþturulmasýnda halk müziði kaynaklarýndan
yararlanmanýn gerektiðine bir iþaret olarak yorum-
lamýþ, bu büyük insanýn, askerlik dehasý ve büyük
devlet adamlýðý vasýflarý yanýnda, millî kültür ve
sanatla ilgili görüþ ufkunun ne derece geniþ
olduðuna ve zevk üstünlüðüne hayran olmuþtum.

http://www.kultur.gov.tr
(Sadeleþtirilmiþtir.)

Atatürk’ün Huzurunda 
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2. BAÐLAMADA DOÐRU TUTUÞ 2. BAÐLAMADA DOÐRU TUTUÞ 

B i l g i  N o t u
l Baðlamaya özgü tekniklerin notasyonda hangi iþaretlerle temsil edildiðini araþtýrýnýz (1. etkinliðe yöneliktir.). 
l Baðlama düzeninin genel özelliklerini ve baðlama düzeninde tellerin hangi seslere akort edildiðini araþtýrýnýz

(4. etkinliðe yöneliktir.).
l Baðlama düzeni akort biçiminde 1, 2, ve 3. tellerde perdelerin nasýl isimlendirildiðini araþtýrýnýz (5. etkinliðe

yöneliktir.) .

l Baðlama çalarken sol el parmaklarýnýn nasýl konumlandýrýlmasý gerektiðini araþtýrýnýz (6.etkinliðe yöneliktir.).

Araþtýralým

Tel numarasý
Mýzrap yönü

Parmak numarasý

1. Deðiþik meslek gruplarýnda yapýlan iþe göre bedenin doðru konumlandýrýlmasýnýn önemini örnekler
vererek anlatýnýz.

2. Baðlama sanatçýlarýnýn baðlama çalarken; oturuþ, duruþ ve tutuþlarýný dikkatlice izleyiniz.
3. Enstrüman tutuþunun icrayý ne þekilde etkileyebileceðini araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný arkadaþlarýnýzla

paylaþýnýz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Baðlamaya özgü teknik iþaretleri þemalandýrarak sýnýf panosunda sergileyiniz.        

2. Etkinlik

l Edindiðiniz bilgilerden hareketle mýzrap yönlerini,  tel ve parmak numaralarýný gösteren iþaretlerin,
aþaðýdaki örneklerden hangisinde doðru olarak verildiðini gösteriniz.
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3. Etkinlik

l Edindiðiniz bilgilerden hareketle baðlama düzeninin akort biçimi aþaðýdaki þemalardan hangisinde
doðru olarak verilmiþtir? Nedenleri ile açýklayýnýz.

4. Etkinlik

l Edindiðiniz bilgilerden hareketle baðlama düzeninde tellerin hangi seslere akort edildiðini çalgýnýzýn
üzerinde uygulamalý olarak gösteriniz.

5. Etkinlik

l Aþaðýdaki þemalarýn hangisinde baðlama düzeni perde sýralanýþý doðru olarak verilmiþtir? Þemanýn
doðruluðunu deðerlendiriniz.
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5

1
2

3

4

1

2
3

4

5

5

4
3

2

1

1. Alýþtýrma

6. Etkinlik

l Araþtýrmalarýnýzý göz önünde bulundurduðunuzda aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinde sol el parmak
numaralarýnýn doðru olarak gösterildiðini nedenleriyle söyleyiniz.

7. Etkinlik

l Boþ tellerde düzenlenmiþ aþaðýdaki mýzrap alýþtýrmalarýný çalgýnýzla seslendiriniz. Bu alýþtýrmalarý  belir-
tilen metronom deðerlerinde çalarken mýzrap yönlerini doðru uygulayýp uygulamadýðýnýzý kontrol ediniz. 

Alýþtýrmalarýn A, B, C bölümlerini ayrý ayrý ve yavaþ tempoda çalýþýnýz.
Bölümler pekiþtirildikten sonra alýþtýrmayý bütün olarak seslendiriniz.

q  =60
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2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

Bütün alýþtýrmalarý metronom ile çalýnýz. Metronom
hýzýný öðretmeninize danýþarak belirleyiniz.

Alýþtýrmalarda bulunan benzer motiflerden mýzrap
yönleri ayný olanlarýn mýzrap yönleri tekrar yazýlmamýþtýr.

q  =60

q  =60
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4. Alýþtýrma

1. Alýþtýrma

8. Etkinlik

l Sol el parmak numaralarýnýn uygulanýþýyla ilgili alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde çalýþýnýz.

q  =60

q  =72
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2. Alýþtýrma

q  =72
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3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =72

q  =60
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Aþaðýdaki alýþtýrmalarý  çarpmalara dikkat ederek çalýþýnýz. Çarpmalarý dengeli ve temiz seslendirene
kadar sürekli olarak çalýnýz (V : Sol el çarpma iþareti,     :  Sol el çekme iþareti).

V

5. Alýþtýrma

q  =50
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6. Alýþtýrma

q  =50
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7. Alýþtýrma

q  =50
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1. Alýþtýrma

9.Etkinlik
l Sol el parmaklarýnýn konumlandýrýlmasý ile ilgili düzenlenmiþ aşağıdaki dizi alýþtýrmalarýný, belirtilen

metronom deðerlerinde çalýnýz.

q  =60

1. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:00  Page 18



19

2. Alýþtýrma

q  =60
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3. Alýþtýrma

q  =60
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4 . Alýþtýrma

5. Alýþtýrma

q  =80

q  =80
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Okuma Metni

Atatürk, Antalya’ya gidiyordu. O sýrada Ýtalyan
diktatörü Musolini abuk sabuk nutuklarýnda,
Türkiye’yi de hedef alýyordu. 

Yolda mola verildiði bir sýrada, uzaktan bir türkü
sesi Atatürk’ün ilgisini çekmiþti. Etrafý aradýlar,
türküyü bir çoban söylüyordu. Çobaný getirmeleri
için emir verdi, getirdiler. Çocuk yaþýný henüz geçmiþ
genç çobana Atatürk: 

— Türküyü sen mi söylüyorsun? diye sordu. 
Çoban: 
— Evet, deyince: 
—Sesin çok güzel, okuman da fena deðil. Burada

da söyle de dinleyelim. 
Genç çoban nazlanmadan, yadýrgamadan

baþladý: “Demirciler demir döðer tunç olur.” türkü
bitmiþti. Atatürk ellerini çýrptý, alkýþladý ve yüksek
sesle: 

— Biis... biis, diye baðýrdý. 
Genç çoban bundan hiçbir þey anlamamýþtý.

Atatürk izah etti: 
— Biis demek, beðendik, bir daha söyle, tekrar et

demektir. 
Çoban türküyü tekrarladý. O zaman Atatürk,

cebinden bir elli lira çýkardý çobana verdi. Çoban
paraya baktý ve memnun bir tavýrla: 

— Biis... biis, diye baðýrdý. 
Atatürk, bu zeki hareket ve cevap karþýsýnda o

kadar memnun oldu ki bir elli liralýk daha çýkarýp
verdi ve yanýndakilere: 

— Ýmkân olsaydý da, Musolini þu sahneyi görsey-
di ve cevabý iþitseydi, hangi millete nutuk söylediðini
anlardý.                                                

http://www.kultur.gov.tr

Atatürk ve Çocuk Çoban

6. Alýþtýrma

Verilen alýþtýrmalarýn belirtilen metronom deðerlerinde, sürekli 
ve belirli bir disiplin dâhilinde çalýþýlmasý gerekir.

q  =80
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A. Aþaðýdaki ifadelerde boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.

1. Çalgý tutuþunun yanlýþ olmasý …………………………..  olumsuz etkiler.
2. Mýzrap tutuþunun yanlýþ olmasý ……………………............ sebep olur.

B. Aþaðýda verilen 3 ve 4. sorularýn doðru cevabýný bulunuz.

3. Parmak numarasý, tel numarasý ve mýzrap yönleri ile ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisi yan-
lýþtýr?

A) Parmak numarasý dizeðin altýna yazýlýr.    
B) Tel numarasý dizeðin üzerine yazýlýr. 
C) Mýzrap yönleri dizeðin üzerine yazýlýr. 
D) Parmak numarasý dizeðin üzerine yazýlýr.  
E) Mýzrap yönleri ok iþareti ile gösterilir.

4. Aþaðýdakilerin hangisinde sol el parmaklarýnýn numaralandýrýlmasý doðru olarak verilmiþtir?

A) Baþparmak1, iþaret parmaðý2, orta parmak3, yüzük parmaðý4, serçe parmak5     
B) Baþparmak4, iþaret parmaðý3, orta parmak2, yüzük parmaðý1, serçe parmak5     
C) Baþparmak5, iþaret parmaðý1, orta parmak2, yüzük parmaðý3, serçe parmak4 
D) Baþparmak5, iþaret parmaðý4, orta parmak3, yüzük parmaðý2, serçe parmak1  
E) Baþparmak3, iþaret parmaðý4, orta parmak2, yüzük parmaðý1, serçe parmak5   

C. Aþaðýdaki sorularý cevaplayýnýz.

5. Ýzlediðiniz baðlama sanatçýlarýnýn duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna uygun davranýp davranmadýðýyla ilgili
neler söyleyebilirsiniz?

6. Çalgý çalarken doðru oturuþ ve tutuþun beden saðlýðý açýsýndan önemi nedir?

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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DÝZÝ, ETÜT VE ALIÞTIRMALARDÝZÝ, ETÜT VE ALIÞTIRMALAR

Mýzrap Tekniði, Etüt ve EgzersizlerMýzrap Tekniði, Etüt ve Egzersizler

22..   ÜÜNNÝÝTTEE
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2. Etkinlik

l Edindiðiniz bilgilere göre aþaðýdaki dizilerin mýzrap yönlerini ve  parmak numaralarýný yazým kurallarý-
na dikkat ederek uygun yerlere yazýnýz. Yazdýðýnýz iþaretlerin doðruluðunu deðerlendiriniz.

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

MIZRAP TEKNÝÐÝ ETÜT MIZRAP TEKNÝÐÝ ETÜT VEVE EGZERSÝZLEREGZERSÝZLER

1. Halk müziði repertuvarýnda kullanýlan dizileri araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 
2. Baðlama repertuvarýna ait, bildiðiniz eserlerin hangi dizilerle yapýlandýrýldýðýný söyleyiniz. 
3. Dizi ve alýþtýrmalarý düzenli biçimde çalýþmak enstrüman çalmayý nasý etkiler?
4. Dizi ve alýþtýrmalarý metronomla çalmanýn önemini nedenleriyle açýklayýnýz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

1. Etkinlik

l 1. ünitede çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.
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1. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

3.Etkinlik

l Aþaðýdaki “çarpma” alýþtýrmalarýný belirtilen metronom deðerlerinde çalýnýz.

3. etkinlikte yer alan çarpma alýþtýrmalarý, enstrüman çalýþ-
malarýnýn baþýnda, bütün parmak kombinasyonlarý ile çalýþýlmalý.

q  =60 ... 100

q  =60 ... 100

q  =60 ... 100

2. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:22  Page 26



27

4. Alýþtýrma

5. Alýþtýrma

6. Alýþtýrma

4.Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

Bu etkinlikte yer alan alýþtýrmalar, enstrüman çalýþmalarýnýn
baþýnda bütün parmak kombinasyonlarý ile çalýþýlmalý.

q  =60 ... 100

q  =60 ... 100

q  =60 ... 100
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1. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =80 ... 120

q  =80 ... 120

q  =80 ... 120

q  =80 ... 120
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5. Alýþtýrma

6. Alýþtýrma

7. Alýþtýrma

q  =80 ... 120

q  =80 ... 120

q  =80 ... 120
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8. Alýþtýrma

5.Etkinlik

l Aþaðýdaki þemalarda verilen mýzrap alýþtýrmalarýný belirtilen metronom deðerlerinde çalýþýnýz.

Aþaðýda verilen boþ telde düzenlenmiþ mýzrap alýþtýrmalarýný
enstrüman çalýþmalarýnýzýn baþýnda, hazýrlýk amacýyla çalýþýnýz. 

q  =80 ... 132

q  =80 ... 168
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6.Etkinlik

l 6. etkinlik kapsamýnda verilen dizi alýþtýrmalarýný çalýnýz. Bu dizileri belirtilen metronom deðerlerinde
çalarken parmak numaralarý ve mýzrap yönlerini doðru uygulamaya dikkat ediniz.  

6. etkinlik kapsamýnda verilen alýþtýrmalar
enstrüman çalýþmalarýndan önce düzenli aralýklarla
her gün çalýþýlmalý.

Dizi çalýþmalarýnda A, B, C bölümlerini ayrý ayrý belirtilen metronom
deðerinde çalýþtýktan sonra bütün olarak çalýnýz.

Bu bölümde yer alan alýþtýrmalar mekanik beceriyi ve tuþe hakimiyetini
geliþtirme amaçlýdýr. Ýlerideki konular bu alýþtýrmalarýn devamý niteliðinde
olduðundan, alýþtýrmalar belirtilen metronom deðerlerinde çalýnana kadar
çalýþýlmalýdýr.  
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1. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

q  =72

q  =72
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3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =72

q  =72
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7.Etkinlik

l Aþaðýda verilen alýþtýrmalarý sol el parmak yerleþimlerine, mýzrap yönlerine dikkat ederek belirtilen
metronom deðerlerinde çalýþýnýz.

1. Alýþtýrma

q  =60
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2. Alýþtýrma

q  =100
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3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =60 ... 72

q  =60 ... 72
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8.Etkinlik

l 8. etkinlik kapsamýnda verilen alýþtýrmalarý daha önce yapýlan çalýþmalardan yola çýkarak belirtilen
metronom deðerlerinde çalýþýnýz.

8. etkinlik kapsamýnda verilen  alýþtýrmalarý 3. telde
baþparmaðýn kullaným þekline dikkat ederek çalýþýnýz.

5. Alýþtýrma

6. Alýþtýrma

q  =60

q  =60
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Aþaðýda verilen süsleme alýþtýrmalarýný doðru
uygulayana kadar çalýþýnýz. 

1. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

Baþparmak

q  =60
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Aþaðýdaki alýþtýrmalarda teknik iþaretleri ayný olan
motif tekrarlarýnda teknik iþaretler tekrar yazýlmamýþtýr.

3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

5. Alýþtýrma

q  =60

q  =72
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6. Alýþtýrma Arzu EderdinizArzu Ederdiniz

7. Alýþtýrma

q  =92

Yöre : Çorum
Kaynak : Aþýk Hüseyin

q  =60
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8. Alýþtýrma

9. Alýþtýrma

q  =60

q  =60 ... 100
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10. Alýþtýrma DidebanDideban

Atýþma, âþýklarýn dinleyenler karþýsýnda, birbirini
iðneleyici fakat mizah çerçevesi içinde söyleþme-
leridir. Karþýlama, âþýklarýn rakibine üstün gelmek
için soru cevaplý tarzý seçmesi ya da onu mat
etmenin yollarýný aramasýdýr. Âþýklarýn doðaçlama,
karþýlýklý olarak belirli bir kural çerçevesinde
söyleþmelerine “atýþma” denir. Atýþma, en az iki
âþýðýn dinleyici huzurunda karþý karþýya gelerek bir-
birlerini sazda ve sözde belli kurallar çerçevesinde
denenmeleri esasýna dayanýr. 

Bir ustalýk göstergesi olan lebdeðmez ise âþýk-
larýn atýþma esnasýnda ustalýklarýný sergilemek için
bir nevi söz hüneri olarak baþvurduklarý bir biçimdir.
Ýçinde (b, p, m, v, f) dudak ve diþ-dudak sesleri
bulunmadan söylenilen þiir demektir. Âþýklarýn
dudaklarý arasýna iðne koyarak yarýþtýklarý bir atýþma
biçimidir. Âþýklar dudaklarýný birleþtirmeden o anda
þiirler söyleyerek saz eþliðinde atýþýrlar. Lebdeðmez
doðaçlama þiir okumak; saz ve sözde büyük ustalýk
gerektiren, izlemesi zevkli bir o kadar da eðlenceli bir
sanattýr. 

Lebdeðmez  Atýþma Þiir Örneði

Sen ne yorgun düþtün ne de usandýn 
Haylazlýðý saydýn kâr deli gönül 
Yeter diye uslanýrdýn dururdun 
Olsa idi sende ar deli gönül

Âþýk Gürkani 

Cana can katardýn aysýn düþlerin 
Cananý çöllerde sar deli gönül 
Sararsan gülünü yürür iþlerin 
Dikeni ortadan yar deli gönül

Osman Öcal 

Hasret ile gezdin sahrada çölde, 
Sanki dünya sana dar deli gönül. 
Sýladan uzakta gözlerin yolda, 
Ayrýlýk çilesi zor deli gönül

Ereni
http://www.kultur.gov.tr

Okuma Metni

Âþýklýk Geleneðinde Atýþma ve Lebdeðmez

Yöre : Bitlis
Kaynak : Niyazi ATEÞLÝq  =92
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A. Aþaðýdaki ifadelerde boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.

1. Baðlamada mýzrap yönleri ……………….. iþaretleri ile gösterilir.
2. Baðlamada tel numaralarý ………………… iþaretleri ile gösterilir

B. Aþaðýda verilen çoktan seçmeli sorularýn doðru cevabýný bulunuz.

3. Aþaðýda verilen dizilerden hangisi sadece halk müziðinde kullanýlan dizilerdendir?

A) Uþþak     B) Kerem  C) Nikriz    D) Kürdi   E) Buselik

Deðerlendirme

Ölçütler Oldukça baþarýlý Eksiklikler var

Çarpmalarýn temiz çalýnmasý
Açýklama: Açýklama:

Verilen metronom deðerlerine
uygun çalýþ

Deðerlendirme

Ölçütler Oldukça baþarýlý Eksiklikler var

Alýþtýrmalarýn temiz çalýnmasý Açýklama: Açýklama:

Verilen metronom deðerlerine
uygun çalýþ

5. Öðrendiðiniz mýzrap alýþtýrmalarýný çalarken metronom deðerlerini doðru uygulayýp uygulamadýðýnýz
konusunda sýnýf arkadaþlarýnýzla birbirinizi aþaðýdaki tabloya göre deðerlendiriniz.

C. Aþaðýdaki formlarý doldurunuz.

4. Öðrendiðiniz sol el çarpma alýþtýrmalarýný çalarken metronom deðerlerini doðru uygulamaya dikkat ediniz.
Arkadaþlarýnýzla birbirinizi aþaðýdaki tabloya göre deðerlendiriniz.

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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BAÐLAMABAÐLAMA

ÇALIMÇALIM

TEKNÝKLERÝTEKNÝKLERÝ

3. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:26  Page 44



MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN 

UYGULANIÞ BÝÇÝMÝUYGULANIÞ BÝÇÝMÝ

Mýzrap Tekniðinde Sað Elin PozisyonuMýzrap Tekniðinde Sað Elin Pozisyonu

ve Mýzrap Tekniðinin Uygulanýþ Biçimive Mýzrap Tekniðinin Uygulanýþ Biçimi

11..   ÜÜNNÝÝTTEE
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MIZRAP TEKNÝÐÝNDE SAÐ ELÝN POZÝSYONU MIZRAP TEKNÝÐÝNDE SAÐ ELÝN POZÝSYONU 
VEVE MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN UYGULANIÞ BÝÇÝMÝ MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN UYGULANIÞ BÝÇÝMÝ 

1. Mýzrap tekniði çalýþ biçimleri, tarzlarý ve çalýþ üsluplarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri
arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

2. Baðlama çalýþ üsluplarýný dinleyebileceðiniz konser etkinliklerine katýlýnýz. Ýzlenimlerinizi arkadaþlarýnýzla
paylaþýnýz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l 2. etkinlik kapsamýnda verilen sol el çarpma alýþtýrmalarýný, belirtilen metronom deðerlerinde çalýþýnýz.

3. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:26  Page 46



47

Aþaðýda verilen alýþtýrmalar enstrüman çalýþmalarýndan
önce düzenli aralýklarla her gün çalýþýlmalý. 

1. Alýþtýrma

q  =80 ... 200
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3. Etkinlik

1. Alýþtýrma

l Aþaðýdaki þemalarda verilen mýzrap alýþtýrmalarýný, belirtilen metronom deðerlerinde ve düzenli aralýklarla çalýþýnýz.

Aþaðýdaki alýþtýrmalar enstrüman çalýþmalarýndan
önce düzenli aralýklarla her gün çalýþýlmalý. q  =80
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2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

q  =80

q  =80
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4. Alýþtýrma

5. Alýþtýrma

q  =80

q  =80
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6. Alýþtýrma

q  =80
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7. Alýþtýrma

q . =92

3. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:26  Page 52



53

8. Alýþtýrma

e  =160
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9. Alýþtýrma

e  =160
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10. Alýþtýrma

e  =160
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4. Etkinlik

l Aþaðýda verilen alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde çalýnýz. Alýþtýrmalarý çalarken parmak
numaralarý ve mýzrap yönlerini doðru uygulamaya dikkat ediniz.

1. Alýþtýrma

q  =50 ... 100
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3. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100
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4. Alýþtýrma

5. Alýþtýrma

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100
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6. Alýþtýrma

7. Alýþtýrma

8. Alýþtýrma

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100
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9. Alýþtýrma

10. Alýþtýrma

1. Alýþtýrma

5. Etkinlik

l Aþaðýda verilen çarpma alýþtýrmalarýný belirtilen metronom deðerlerinde çalýnýz.

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100
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2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100

q  =50 ... 100
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6. Etkinlik

l Aþaðýda verilen alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde çalýnýz.

1. Alýþtýrma

q  =100 ... 200
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2. Alýþtýrma

q  =100 ... 200
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3. Alýþtýrma

q  =100 ... 200
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4. Alýþtýrma

q  =100 ... 200

3. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  10:26  Page 66



67

5. Alýþtýrma

q  =100 ... 200
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6. Alýþtýrma

7. Alýþtýrma

e =144

q. =80
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Okuma Metni

Halk Müziði - Yerel Müzik

Bir yörenin yerleþik insanlarý tarafýndan üretilen, severek söylenen ve çalýnan, o yöre insanýnýn ortak yapýtý

hâline gelen ve kulaktan kulaða aktarýlarak yaþatýlýp günümüze kadar ulaþan müziklere halk müziði denir. Bu

müzikler yerel kültürün izlerini taþýr ve yaratýcýlarýnýn adlarý çoðunlukla belirsizdir. 

Ülkemiz halk müziði, tarihin eski zamanlarýndan bugüne deðin Anadolu ve Rumeli’de yaþamýþ bütün

uygarlýklarýn, kendilerine özgü kültürel deðerlerini barýndýrmaktadýr. Zenginlik ve çeþitliliðinden dolayý tüm

dünyada ender görülen bir yapýdadýr.

Halk müziðimiz, bölgesel özellikleri bakýmýndan çok çeþitlilik ve farklýlýk gösterse de genel bir sýnýflama

ile Ýstanbul ve Rumeli, Ege, Orta Anadolu, Güneydoðu Anadolu, Doðu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz olmak

üzere yedi bölümde incelenebilir. Bununla birlikte, ayný bölge içinde yer alan kimi kent, merkez ya da yörel-

er arasýnda da önemli farklar olmasý kültürümüzün ve müziðimizin ne denli zengin olduðunun kanýtýdýr.

http://www.kultur.gov.tr
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8. Alýþtýrma

q  =100 ... 200
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A. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Kromatik mýzrap alýþtýrmalarý baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar? 
2. Kromatik çarpma alýþtýrmalarý baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar?
3. Dizi çalýþmalarýnýn baðlama icrasýna ne gibi katkýlar saðladýðýný aþaðýya yazýnýz. 

a. ..............................................................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................................................
c. ..............................................................................................................................................................
d. ..............................................................................................................................................................

B. Bu ünitede verilen alýþtýrmalarý çalarken metronom deðerleri, parmak numaralarý ve mýzrap yönlerini doðru
uygulayýp uygulamadýðýnýz konusunda birbirinizi aþaðýdaki tabloya göre deðerlendiriniz.

Deðerlendirme

Ölçütler Baþarýlý Ýyi Orta Zayýf

1. Metronom deðerlerine uygun çalma

2. Parmak numaralarýnýn doðru uygulanmasý 

3. Mýzrap yönlerinin doðru uygulanmasý

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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1.1. El Tekniðinde Sað Elin Konumlandýrýlmasý El Tekniðinde Sað Elin Konumlandýrýlmasý 

ve El Tekniðine Giriþve El Tekniðine Giriþ

2.2. Parmak Vurma Tekniði ve Eserlerde Parmak Vurma Tekniði ve Eserlerde 
UygulanýþýUygulanýþý

3. Pençe (Þelpe) Tekniði ve Eserlerde 3. Pençe (Þelpe) Tekniði ve Eserlerde 
UygulanýþýUygulanýþý

4. Tel Çekme Tekniði ve Eserlerde 4. Tel Çekme Tekniði ve Eserlerde 
UygulanýþýUygulanýþý

EL TEKNÝÐÝNÝN EL TEKNÝÐÝNÝN 

UYGULANIÞ BÝÇÝMÝUYGULANIÞ BÝÇÝMÝ

22..   ÜÜNNÝÝTTEE
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1. EL TEKNÝÐÝNDE SAÐ ELÝN KONUM1. EL TEKNÝÐÝNDE SAÐ ELÝN KONUM--
LANDIRILMASI LANDIRILMASI VEVE EL TEKNÝÐÝNE GÝRÝÞEL TEKNÝÐÝNE GÝRÝÞ

B i l g i  N o t u
l El tekniðinin uygulanýþ biçimleri hakkýnda araþtýrma yapýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz 

(2. etkinliðe yöneliktir.).
l El tekniðinde kullanýlan teknik iþaretlerin neler olduðunu araþtýrýnýz (10. etkinliðe yöneliktir.).

Araþtýralým

El Tekniði ile Mýzrap Tekniði Arasýndaki Farklýlýklar

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

1. Baðlama çalmada “el tekniði” kavramý ile ilgili bildiklerinizi arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.     
2. El tekniði  ile eser icra eden baðlama sanatçýlarýný ve deneyimli arkadaþlarýnýzý sað el pozisyonlarýna dikkat

ederek izleyiniz. Ýzlenimlerinizi arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l Yaptýðýnýz araþtýrma sonuçlarýna göre; 
a. El tekniðinin nerelerde kullanýldýðýný söyleyiniz.
b. El tekniði ile mýzrap tekniði arasýndaki farklýlýklarý aþaðýya maddeler hâlinde yazýnýz.
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El Tekniði ile Mýzrap Tekniði Arasýndaki Farklýlýklar

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýný doðru uygulama

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

3. Etkinlik

l Üst sýnýflarda baðlama çalan kiþilerden el tekniði ile çalýþ biçimleri, baðlama çalarken oturuþ, duruþ,
ve sað el pozisyonlarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

l El tekniði ve mýzrap tekniði arasýnda duruþ, tutuþ ve oturuþ bakýmýndan ne gibi farklýlýklar olduðunu
aþaðýya maddeler hâlinde yazýnýz.

4. Etkinlik

l Ýzlediðiniz baðlama sanatçýlarýnýn el tekniði ile eser çalarken duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna uyup
uymadýklarýný söyleyiniz.

5. Etkinlik

l Bir arkadaþýnýzla karþýlýklý oturarak, el tekniði duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna uygun davranýp davran-
madýðýnýz konusunda birbirinizi aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

6. Etkinlik

l El tekniði ile ilgili öðrendiðiniz duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýný doðru uygulayýp uygulamadýðýnýzý ayna
karþýsýnda çalýþarak kontrol ediniz. Yaptýðýnýz bu çalýþmayý öðretmeninizle paylaþarak onun uyarýlarý doðrul-
tusunda eksikliklerinizi gideriniz.
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Teksesli Sanat Müziði
.......................................................................
.......................................................................

........

Teksesli Sanat Müziði
........................................................................
........................................................................

......

Benzer Ýþaretler
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Farklý Ýþaretler
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Ýþaretler
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

7. Etkinlik

l Gözlemleriniz ýþýðýnda aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin, el tekniðinde sað kolun konumlandýrýlmasý-
na doðru örnek olduðunu uygulamalý olarak gösteriniz.

8. Etkinlik

l El tekniðinde sað kolun nasýl konumlandýrýlmasý gerektiðini baðlamanýz üzerinde gösteriniz.

9. Etkinlik

l El tekniðinin uygulama alaný ile mýzrap tekniðinin uygulama alaný arasýnda ne gibi farklýlýklar olduðunu
söyleyiniz.

10. Etkinlik

l El tekniðinde kullanýlan iþaretler ile mýzrap tekniðinde kullanýlan iþaretleri karþýlaþtýrarak benzerlik ve
farklýlýklarý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.
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11. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinde sað el parmak adlandýrmasýnýn  doðru olarak verildiðini neden-
leriyle birlikte söyleyiniz.

Mehmet Nida Tüfekçi, 1 Mart 1929’da Yozgat’ýn
Akdaðmadeni ilçesinde doðdu. Ýlk müzik eðitimini
babasý Hamdi Tüfekçi’den aldý. 

1947 yýlýndan itibaren
Ankara   Radyosunun Yurt-
tan Sesler emisyonlarýna
ses ve saz sanatçýsý olarak
katýlýr. O zamana kadar
gerek radyo sanatçýlarýnýn
gerekse Muzaffer Sarýsö-
zen’in bilmediði bir tavýr ve
tezene ile (Sürmeli tavrý)
saz çalýp türkü söyleyen
Nida Tüfekçi, radyonun en
parlak simalarý arasýnda
yer almýþtýr. 1964 yýlýnda
Türk halk müziðinden

sorumlu Türk Müziði Þube Müdür Yardýmcýlýðýna,
1972 yýlýnda ise TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziði
Müdürlüðüne atanýr. Ýstanbul Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarýnýn kurucu üyeliðini yapan Tüfekçi bu
okulda, yönetim kurulu üyeliði, baþkan yardýmcýlýðý,
bölüm baþkanlýðý ve danýþma birimi üyeliði görev-
lerinde bulunur. Yine ayný okulda baðlama, Türk halk

müziði solfeji, Türk halk müziði bilgileri ve bölge
tavýrlarý derslerini okutur.         

Yurt içinde ve yurt dýþýnda düzenlenen folklor ve
müzik içerikli kongre, panel ve sempozyumlara
katýlarak Türk halk müziðinin tanýtýmýna büyük
katkýlarda bulunmuþtur. 1974 yýlýnda Yugoslavya’da
1976 yýlýnda Japonya’da açýklamalý halk müziði kon-
serleri verir. 

Nida Tüfekçi’nin çeþitli kurum ve derneklerden
aldýðý pek çok baþarý ödülü vardýr. Baþarýlý çalýþ-
malarýndan ve üstün hizmetlerinden dolayý 1991
yýlýnda T.C. Kültür Bakanlýðý tarafýndan kendisine
“Devlet Sanatçýsý” ünvaný verilmiþtir. 

Eþi Neriman Tüfekçi ile yayýnladýðý “Memleket
Türküleri” adlý bir de kitabý vardýr. 

Türk folklorunun müzik ve oyun dallarýnda yurt
içinde ve dýþýnda seçkin bir yer edinmiþ, kültürümüze
yapmýþ olduðu katkýlarla halk müziði dünyasýna
damgasýný vurmuþ olan Mehmet Nida Tüfekçi 18
Eylül 1993 Cumartesi günü hayata veda etmiþtir.

http://www.itu.edu.tr
(Sadeleþtirilmiþtir.)

Mehmet Nida TüfekçÝ

Bir Halk Müziði Duayeni

Okuma Metni
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2. PARMAK VURMA TEKNÝÐÝ 2. PARMAK VURMA TEKNÝÐÝ 
VEVE ESERLERDE UYGULANIÞIESERLERDE UYGULANIÞI

Sonuçlar

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

B i l g i  N o t u
l Baðlama sanatçýlarýný eser icra ederken parmak vurma tekniði ile  oturuþ, duruþ ve tutuþlarýna dikkat 

ederek izleyiniz (2. etkinliðe yöneliktir.).

Araþtýralým

1. Parmak vurma tekniðinde sað ve sol elin duruþunun nasýl olmasý gerektiði konusundaki düþüncelerinizi
söyleyiniz.

2. Parmak vurma tekniðinde sað el baþparmaðýnýn nasýl konumlandýrýlmasý gerektiði hakkýnda
düþüncelerinizi söyleyiniz.            

3. Parmak vurma tekniði ve mýzrap tekniði arasýnda sað elin konumlandýrýlmasý bakýmýndan ne gibi farklýlýk-
lar olduðunu gözlemlerinizden hareketle söyleyiniz.

4. Parmak vurma tekniðinin ikinci temel hareketi olan tel çekme hareketinin ne yöne doðru yapýldýðýný
deneyimli arkadaþlarýnýzý gözlemleyerek tespit ediniz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l Üst sýnýflarda baðlama çalan arkadaþlarýnýzýn ve baðlama sanatçýlarýnýn parmak vurma tekniðiyle eser
çalarken sað ellerini nasýl konumlandýrdýklarýný gözlemlemiþtiniz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý aþaðýya yazýnýz.
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Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sað el baþparmaðýn konumlandýrýlmasý

3. Etkinlik

l Ýzlediðiniz baðlama sanatçýlarýnýn parmak vurma tekniðiyle eser çalarken oturuþ, duruþ ve tutuþ kural-
larýna uyup uymadýklarýný gözlemleyiniz.

4. Etkinlik

l Bir arkadaþýnýzla karþýlýklý olarak parmak vurma tekniði, oturuþ, duruþ ve tutuþ kurallarýna uygun
davranýp davranmadýðýnýz konusunda birbirinizi aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

5. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin parmak vurma tekniðinde doðru duruþ, tutuþ ve oturuþa örnek
olabileceðini nedenleriyle söyleyiniz.
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7. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin parmak vurma tekniðinde sað elin 
konumlandýrýlmasýna doðru örnek olabileceðini nedenleriyle açýklayýnýz.

6. Etkinlik

l Parmak vurma tekniði ile ilgili öðrendiðiniz duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýný doðru uygulayýp uygula-
madýðýnýzý ayna karþýsýnda çalýþarak kontrol ediniz. Tespit ettiðiniz  problemlerin çözümü için öðretmeniniz-
den yardým isteyiniz.

8. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin parmak vurma tekniðinde sað el baþparmaðýn konumlandýrýl-
masýna doðru örnek olabileceðini nedenleriyle açýklayýnýz.
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9. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinde parmak vurma tekniðinde tel çekme
hareketinin yönü doðru olarak gösterildiðini nedenleriyle açýklayýnýz.

10. Etkinlik

l Aþaðýda verilen parmak vurma tekniði ile ilgili alýþtýrmalarý çalýnýz. Bu alýþtýrmalarý belirtilen metronom
deðerlerinde çalarken teknik iþaretleri, sað el ve sol el kombinasyonunu  doðru uygulamaya dikkat ediniz.

1. Alýþtýrma

q  =60
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2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma

q  =60

Erol PARLAK

q  =60

Erol PARLAK
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5. Alýþtýrma

4. Alýþtýrma

q  =60

Erol PARLAK

q  =60
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6. Alýþtýrma

q  =60

Erol PARLAK
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7. Alýþtýrma

8. Alýþtýrma

q  =60

Erol PARLAK

q  =60

4. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  15:33  Page 84



85

9. Alýþtýrma

q  =60
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10. Alýþtýrma

11. Alýþtýrma

q  =60

q  =60
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12. Alýþtýrma

13. Alýþtýrma

q  =60

q  =60
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14. Alýþtýrma

15. Alýþtýrma

q. =60

e  =160
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16. Alýþtýrma

e  =160
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DerikoDeriko

Ramazan Güngör, 1924 yýlýnda Fethiye’nin Kemer
nahiyesine baðlý bir dað köyü olan Kadýköy’de
doðdu. Küçük yaþta marangozluða merak saldý.
Annesinin, on iki yaþýnda iki buçuk kuruþa aldýðý
curayla müziðe baþladý. 

Ramazan Güngör, halk müziði repertuvarýna
kazandýrdýðý ezgilerin ve repertuvara henüz girmemiþ
bir çok halk türküsünün kaynak kiþisidir. Gerek çal-
gýsý gerekse çaldýðý ezgiler bugün halk müziði ile ilgili
birçok konuya ýþýk tutacak niteliktedir. Günümüzde
birçok baðlama sanatçýsý tarafýndan kullanýlan
“þelpe” ve “parmak vurma’’ tekniklerinin geliþti-
rilmesinde Ramazan Güngör’ün üç telli baðlama
tavrý etkili olmuþtur.

1960 yýlýndan itibaren pek çok müzisyen, der-
lemeci Güngör’den kayýtlar yapmýþ ve derlenen eser-
lerden bir kýsmý Kültür Bakanlýðý arþivine ve TRT
repertuvarýna girmiþtir.

Ramazan Güngör; gerek çalgýsýný çalma
biçimiyle, gerek baðlamadaki doðal çok sesliliði iyi
þekilde yansýtmasýyla, gerekse yöre türkülerinin en iyi

icracý ve kaynak kiþi-
leri arasýnda olma-
sýyla önem taþýmak-
tadýr. Bu nedenle
hem Türk halk mü-
ziði hem de daha
geniþ anlamda Türk
müziði içerisinde
özel ve önemli bir
yere sahiptir.

A. Kazým AKDAÐ
Çetin TUNCER

(Bu kitap için yazýlmýþtýr.)

Okuma Metni

Ramazan Güngör

Üçtelli Sazýn Üstadý Ramazan Güngör

q  =92

Yöre : Gaziantep
Kaynak : Azmi KÖRÜKÇÜ
Düzenleme : Erdal ERZÝNCAN
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3. PENÇE (ÞELPE) TEKNÝÐÝ 3. PENÇE (ÞELPE) TEKNÝÐÝ 
VE ESERLERDE UYGULANIÞIVE ESERLERDE UYGULANIÞI

B i l g i  N o t u
l Baðlama sanatçýlarýný ve üst sýnýftan arkadaþlarýnýzý pençe tekniðiyle eser icra ederken duruþ, tutuþ ve 
oturuþlarýna dikkat ederek izleyiniz (2. etkinliðe yöneliktir.).

Araþtýralým

Pençe tekniði ve mýzrap tekniði arasýnda, sað elin konumlandýrýlmasý bakýmýndan ne gibi farklýlýklar
olduðunu tespit edebilmek için üst sýnýftan arkadaþlarýnýzý ve baðlama sanatçýlarýný gözlemleyiniz.

Hazýrlýk Çalýþmasý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l Üst sýnýflarda baðlama çalan arkadaþlarýnýzýn ve baðlama sanatçýlarýnýn pençe tekniðiyle eser çalarken
sað ellerini nasýl konumlandýrdýklarýný gözlemlemiþtiniz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý aþaðýdaki boþluða yazýnýz.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................
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Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sað el iþaret parmaðýnýn kullanýlýþ þekli

3. Etkinlik

l Ýzlediðiniz baðlama sanatçýlarýnýn pençe tekniðiyle eser çalarken duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna
uyup uymadýklarýný gözlemleyiniz.

4. Etkinlik

l Bir arkadaþýnýzla karþýlýklý oturarak, pençe tekniði duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna uygun davranýp
davranmadýðýnýz konusunda birbirinizi aþaðýdaki formda belirtilen kriterler doðrultusunda  deðerlendiriniz.

5. Etkinlik

l Pençe tekniði ile ilgili öðrendiðiniz duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýný doðru uygulayýp uygulamadýðýnýzý
ayna karþýsýnda çalýþarak kontrol ediniz. Tespit ettiðiniz hatalarý öðretmeninizle paylaþýnýz.

6. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin pençe tekniðinde doðru duruþ, tutuþ ve oturuþa örnek olabile-
ceðini söyleyiniz. Uygulamasýný yapýnýz.
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7. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin, pençe tekniðinde sað elin konum-
landýrýlmasýna doðru örnek olabileceðini söyleyiniz. Uygulamasýný yapýnýz.

8. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin pençe tekniðinde sað el iþaret parmaðýnýn kullanýlýþýna doðru
örnek olabileceðini nedenleriyle açýklayýnýz.
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Bir Yâren Özay Gönlüm
Aslen Denizlili olan Özay Gönlüm, babasýnýn askerî görev aldýðý Erzincan’da 1940 yýlýnda dünyaya geldi.

Küçük yaþta aðýz armonikasý çalarak müziðe baþladý. Ortaokul yýllarýnda keman çaldý. Baðlama çalmaya
baþladýktan sonra, 1965 yýlýnda köy köy dolaþýp derlemeler yapmaya baþladý. Özellikle Ege yöresinden pek
çok türkü derledi. Yurttan Sesler’in kurucusu Muzaffer Sarýsözen’in davetiyle Ankara Radyosu Yurttan Sesler
programýna misafir sanatçý olarak katýlmaya baþladý. Kýsa bir süre MEB Film ve Radyo Televizyon Merkezinde
çalýþtýktan sonra Yurttan Sesler’de “Yetiþmiþ Baðlama Sanatçýsý” olarak çalýþmaya baþladý. Türk dinleyicisi
onu Ege yöresinden derlediði türküleri  “Ninenin Mektuplarý” ile tanýdý. 

70’li yýllarýn sonunda esprili kiþiliði ve türkülerinin yaný sýra baðlama
yapýmcýsý Cafer Açýn’ a yaptýrdýðý “Yâren”i ile de ünlendi. Yârenini yanýna
katýp kýrk iki ülkede konserler veren Özay Gönlüm, cura, baðlama ve
çöðürü içeren üçlü sazý Yâren ile televizyon, radyo ve konserlerde þovlar
yaptý.

Gönlüm, radyo programlarýnda baðlama çalmasýna raðmen cura ve
“þelpe” tekniðine de çok önem vermiþtir. Ege yöresinde Ramazan
Güngör’den Hamit Çine’ye kadar bir çok cura üstadýyla çalýþmýþ, katýldýðý
programlarda farklý özelliklerde curalarýyla  sanatýný sergilemiþtir. 

Büyük usta 1 Mart 2000 Çarþamba günü, tedavi gördüðü Ankara’da
bir gece sessizce aramýzdan ayrýldý. Hiç kimsenin beklemediði bir anda
neþeli simasýný ve türkülerini sevenlerinin anýlarýnda býrakan Gönlüm,

Türk halk müziði repertuvarýna da derlediði bin kadar ezgiyi býrakmýþtý. Teatral yeteneði, yöresel icra
tekniði, vokal yorumu ve yareni ile Türk halk müziðinde bir ekoldü Özay Gönlüm.

http://istanbulagsl.meb.k12.tr

Özay Gönlüm

9. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin pençe tekniðinde sað elin bütün olarak
kullanýlýþýna doðru örnek olabileceðini nedenleriyle açýklayýnýz.

Okuma Metni
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10. Etkinlik

l Aþaðýda verilen pençe tekniði alýþtýrmalarýný çalýnýz. Bu alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde
çalarken teknik iþaretleri, sað el ve sol el kombinasyonunu doðru uygulamaya dikkat ediniz.

1.Alýþtýrma

2.Alýþtýrma

3.Alýþtýrma

q  =60

q  =60

q  =60
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4.Alýþtýrma

q  =100
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5.Alýþtýrma

q  =92
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6.Alýþtýrma

q  =92
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7.Alýþtýrma

e =132
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8.Alýþtýrma

q. =50
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4. TEL ÇEKME TEKNÝÐÝ4. TEL ÇEKME TEKNÝÐÝ
VE ESERLERDE UYGULANIÞIVE ESERLERDE UYGULANIÞI

B i l g i  N o t u
l Baðlama sanatçýlarýný tel çekme tekniðiyle eser icra ederken oturuþ, duruþ ve tutuþlarýna dikkat ederek 
izleyiniz (2. etkinliðe yöneliktir.).

Araþtýralým

1. Tel çekme tekniðinde sað ve sol elin duruþunun nasýl olmasý gerektiði konusunda bildiklerinizi söyleyiniz.
2. Tel çekme tekniðinde sað elin kaç farklý þekilde konumlandýrýldýðýný üst sýnýftaki arkadaþlarýnýzý

gözlemleyerek tespit ediniz.

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l Üst sýnýflarda baðlama çalan arkadaþlarýnýzýn ve baðlama sanatçýlarýnýn tel çekme tekniðiyle eser
çalarken sað ellerini nasýl konumlandýrdýklarýný gözlemlemiþtiniz. Bu gözlemleriniz sonucunda baðlamada
tel çekme tekniði ve mýzrap tekniði arasýnda sað elin konumlandýrýlmasý bakýmýndan ne  gibi farklýlýklar
olduðunu aþaðýya yazýnýz.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Geliþtirmeli

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Etkinlik

l Ýzlediðiniz baðlama sanatçýlarýnýn tel çekme tekniðiyle eser çalarken oturuþ, duruþ ve tutuþ kurallarýný
nasýl uyguladýklarýný gözlemleyiniz.

4. Etkinlik

l Bir arkadaþýnýzla karþýlýklý oturarak baðlamada tel çekme tekniði duruþ, tutuþ ve oturuþ kurallarýna
uygun davranýp davranmadýðýnýz konusunda birbirinizi aþaðýdaki formda belirtilen kriterler doðrultusunda
deðerlendiriniz.

5. Etkinlik

l Tel çekme tekniði ile ilgili öðrendiðiniz oturuþ, duruþ ve tutuþ kurallarýný doðru uygulayýp uygula-
madýðýnýzý ayna karþýsýnda çalýþarak kontrol ediniz. Gördüðünüz problemleri öðretmeninizle paylaþýnýz.

6. Etkinlik

l Aþaðýdaki fotoðraflardan hangisinin tel çekme tekniðinde doðru oturuþ, duruþ ve tutuþa örnek  ola-
bileceðini söyleyiniz. Tekniðin uygulamasýný yapýnýz.

4. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  15:34  Page 102



103

7. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin tel çekme tekniðinde sað elin konum-
landýrýlmasýna doðru örnek olabileceðini nedenleriyle söyleyiniz.

8. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin tel çekme tekniðinde mute çalýþ biçimine
doðru örnek olabileceðini nedenleriyle söyleyiniz.       
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1. Alýþtýrma

9. Etkinlik

l Aþaðýda ikili gruplar hâlinde verilen fotoðraflardan hangisinin tel çekme tekniðinde eþik arkasý çalýþ
biçimine doðru örnek olabileceðini söyleyiniz. Seçtiðiniz fotoðrafýn doðruluðunu arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 

10. Etkinlik

l Aþaðýda verilen tel çekme tekniði ile ilgili düzenlenmiþ alýþtýrmalarý çalýnýz. Bu alýþtýrmalarý belirtilen
metronom deðerlerinde çalarken teknik iþaretleri, sað el ve sol el kombinasyonunu doðru uygulamaya
dikkat ediniz.

q  =60
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2. Alýþtýrma

q  =80
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3. Alýþtýrma

q . =80
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4. Alýþtýrma

q  =72
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1. Alýþtýrma

11.Etkinlik

l Aþaðýda verilen “tel çekme tekniðinde mute çalýþ biçimi” ile ilgili alýþtýrmalarý baðlamanýzla  çalýnýz. Bu
alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde çalarken teknik iþaretleri, sað el ve sol el kombinasyonunu
doðru uygulamaya dikkat ediniz.

q  =72
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2. Alýþtýrma

3. Alýþtýrma                
MadýmakMadýmak

e  =152

Yöre : Sivas
Kaynak : Fahri KARAOÐLAN
Düzenleme : Ali Kazým AKDAÐq  =72
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4. Alýþtýrma

q  =72
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1. Alýþtýrma

2. Alýþtýrma

12.Etkinlik

l Aþaðýda verilen “tel çekme tekniðinde eþik arkasý çalýþ biçimi” ile ilgili alýþtýrmalarý baðlamayla çalýnýz.
Bu alýþtýrmalarý belirtilen metronom deðerlerinde çalarken teknik iþaretleri, sað el ve sol el kombinasyonunu
doðru uygulamaya dikkat ediniz.

q  =72

q  =80
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3. Alýþtýrma

e  =200
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4. Alýþtýrma

q  =80
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A. Aþaðýda verilen bilgilerin karþýsýna bilgiler doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.
1. Parmak vurma tekniði sadece bu teknik için yazýlan eserlerde kullanýlýr.                                            (   )
2. Parmak vurma tekniði baþka müzik türlerinden eserler çalýnýrken kullanýlamaz. (   )
3. Parmak vurma tekniði her tür ve her tarz eserde kullanýlabilir. (   )
4. Parmak vurma tekniði diðer çalým biçimiyle kullanýlabilir. (   )
5. Parmak vurma tekniði diðer çalým biçimiyle kullanýlamaz. (   )
6. Pençe tekniði sadece bu teknik için yazýlan eserlerde kullanýlýr. (   )
7. Pençe tekniði baþka müzik türlerinden eserler çalýnýrken kullanýlamaz. (   )
8. Pençe tekniði her tür ve her tarz eserde kullanýlabilir. (   )
9. Pençe tekniði diðer çalým biçimiyle kullanýlabilir. (   )

10. Pençe tekniði diðer çalým biçimiyle kullanýlamaz. (   )
11. Tel çekme tekniði sadece bu teknik için yazýlan eserlerde kullanýlýr. (   )

B. Aþaðýdaki noktalý yerlere cümleyi bilgi yönüyle tamamlayan uygun sözcükleri yazýnýz.
12. El tekniðinde sað kolun mýzrap tekniðinden farklý konumlandýrýlmasýnýn nedeni …………………..
13. ………………… iþaretleri, el tekniði ve mýzrap tekniðinde kullanýlan ortak iþaretlerdir.

C. Aþaðýdaki sorularýn doðru cevabýný bulunuz.
14. Aþaðýdakilerden hangisi parmak vurma tekniðine özgü teknik iþaretlerdendir.

A) V      B)  - C)      D) O     E) V
15. Aþaðýdakilerden hangisi parmak vurma tekniðinde sað elin diðer çalým tekniklerinden farklý konumlandýrýl-

masýnýn sebebidir?
A) Estetik görünüm B) Ýcrada kolaylýk olmasý C) Ezginin daha net duyurulma kaygýsý 
D) Eserin teknik yapýsý nedeniyle baþka bir tutuþ þekliyle icra edilememesi E)  Hiçbiri 

16. Baðlama ile bir eseri seslendirmede tel çekme tekniðini kullanacaðýmýzý aþaðýdakilerin hangisinden anlarýz?
A) Dizeðin üzerine yazýlan parmak numaralarýndan 
B) Dizeðin altýna yazýlan tel numaralarýndan      
C) Dizeðin üzerine yazýlan  tel çekme biçimini gösteren iþaretlerden
D) Dizeðin altýna yazýlan  tel çekme biçimini gösteren iþaretlerden
E) Eserin isminden

17. Pençe tekniðinde sað elin diðer çalým tekniklerinden farklý konumlandýrýlmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) Estetik görünüm için          B) Ýcrada kolaylýk olmasý için            C) Hýzlý çalmak için
D) Eserin teknik yapýsý nedeniyle baþka bir tutuþ þekliyle icra edilemeyeceði için E)  Ýyi ton elde etmek için

18. Aþaðýdaki çalýþ biçimlerinden hangisi el tekniði çalýþ biçimlerinden biri deðildir.
A) Tel çekme tekniði     B) Mýzrap tekniði     C) Pençe tekniði    D) Parmak vurma tekniði     E) Fiske tekniði

D. Aþaðýdaki tablolarý doldurunuz.
19. Pençe tekniðine özgü teknik iþaretleri  ve bu iþaretlerin ne anlama geldiðini aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 

20. Parmak vurma tekniðine özgü teknik iþaretleri  ve ne anlama geldiðini aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 

iV

Teknik Ýþaret Ne Anlama Geldiði

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Teknik Ýþaret Ne Anlama Geldiði

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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Mýzrap Tekniðinin Eserlerde UygulanýþýMýzrap Tekniðinin Eserlerde Uygulanýþý

ve ve 

Örnek EserlerÖrnek Eserler

33..   ÜÜNNÝÝTTEE
MIZRAP TEKNÝÐÝ ESERMIZRAP TEKNÝÐÝ ESER

ÇALIÞMALARIÇALIÞMALARI
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MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN ESERLERDE MIZRAP TEKNÝÐÝNÝN ESERLERDE 
UYGULANIÞI UYGULANIÞI VE ÖRNEK ESERLERVE ÖRNEK ESERLER

1. Mýzrap tekniði ile eser icra eden sanatçýlar ve ekoller hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri
arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

2. Baðlamada eserlerin nasýl icra edildiðini görebilmek için baðlama konseri etkinliklerine katýlýnýz,
edindiðiniz izlenimleri arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

3. Daha önce uygulamasýný yaptýðýmýz alýþtýrmalarý düzenli ve sürekli çalýþmak mýzrap tekniði ile eser icrasý-
na ne gibi katkýlar saðlayabileceðini arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1.Etkinlik

l Daha önce uygulamasýný yaptýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý
yapýnýz.

2.Etkinlik

l Bu etkinlik kapsamýnda verilen “mýzrap tekniði” ile ilgili eserleri çalýnýz. Eserleri belirtilen metronom
deðerlerinde çalarken parmak numaralarý ve mýzrap yönlerini doðru uygulamaya dikkat ediniz.
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Entarisi Dým Dým YarEntarisi Dým Dým Yar

Maçka YollarýMaçka Yollarý

Yöre : Sivas
Kaynak : Osman ÞAN
Düzenleyen : Erol PARLAK

q  =72

Yöre : Trabzon
Kaynak : Bahattin ÇAMUR
Düzenleyen : Erol PARLAKq  =72
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Gül Yüzlü SevdiðimGül Yüzlü Sevdiðim

e  =120 Yöre : Erzincan
Kaynak : Ali Ekber ÇÝÇEK
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MenberiMenberi

q  =100

Yöre : Nevþehir
Kaynak : Ahmet MÝSALÝ
Düzenleyen : Erol PARLAK
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Veysel Þatýroðlu,1894’te Sivas’ýn Þarkýþla ilçesine
baðlý Sivrialan Köyü’nde dünyaya geldi. Veysel’in aile-
sine yörede “Þatýroðullarý” derlerdi. Babasý “Karaca”
lakaplý, Ahmet adýnda bir çiftçidir. Veysel’in dünyaya
geldiði sýralar, çiçek hastalýðý Sivas yöresini kasýp
kavurmaktadýr. 

Yedi yaþýna girdiði 1901’de Sivas’ta çiçek
hastalýðýna yakalanýr. Hastalýða yakalanýþýný þöyle
anlatýr.

“O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayaðým
kayarak düþtüm. Bir daha kalkamadým. Çiçeðe
yakalanmýþtým.’’

Bu düþme Veysel’in belleðine bir de renk iþler: kýr-
mýzý. Düþerken büyük bir olasýlýkla elinde sýyrýk olur,
kanar. Bunu, eþi Gülizar Ana þöyle anlatýyor:
“Bilinmez deðilsin, renklerden yalnýz kýrmýzýyý hatýr-
ladý. Gözleri gönlüne çevrilmeden önce, yani çiçek
hastalýðýna yakalanmadan önce düþmüþtü. Kan gör-
müþtü. Kanýn rengini hatýrlardý yalnýz. Kýrmýzýyý...
Yeþili de elleriyle bulur ve severdi.” 

Tüm aile çok üzülmüþ, günlerce gözyaþý dökmüþ
bu hâle. Gittikçe içine kapanmaktadýr Veysel. Emlek
yöresi olarak adlandýrýlan Sivas’ýn bu âþýðý (ozaný) bol
diyarýnda, Veysel’in babasý da þiire meraklýdýr.
Veysel’in dertlerini birazcýk da olsa unutacaðý bir
uðraþ olsun diye bir saz verir eline. Halk ozanlarýndan
da þiirler okuyup ezberleterek avutmaða çalýþýr
oðlunu. Ayrýca yöre ozanlarý da zaman zaman babasý
Þatýroðlu Ahmet’in evine uðrar, çalýp söylermiþ.
Merakla dinlermiþ bunlarý Veysel. 

Kendini de iyice saza vermiþ; usta malý þiirlerden
çalýp söylemeye baþlamýþ. Karanlýk dünyasýný aydýn-
latan ozanlar dünyasýyla, Çamýþýhlý Ali tanýþtýrýyor
daha çok Veysel’i. Pir Sultan Abdal, Karacaoðlan,
Dertli, Rühsati gibi usta ozanlarýn dünyalarýyla
tanýþýyor böylece.

Ahmet Kutsi Tecer’in katkýlarýyla, sýrasýyla Arifiye,
Hasanoðlan, Çifteler, Kastamonu, Yýldýzeli ve Akpýnar
Köy Enstitülerinde saz öðretmenliði yapýyor. Bu
okullarda Türkiye’nin kültür yaþamýna damgasýný
vurmuþ birçok aydýn sanatçýyla tanýþma olanaðý
buluyor, þiirini iyiden iyiye geliþtiriyor. 

1965 yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel bir
kanunla Âþýk Veysel’e, ana dilimize ve millî birliðimize
yaptýðý hizmetlerden ötürü beþ yüz lira aylýk baðlan-
mýþtýr.

21 Mart 1973 günü, sabaha karþý saat 3.30’da
doðduðu köy olan Sivrialan’da, þimdi adýna müze
olarak düzenlenen evde yaþama gözlerini yumdu.

Âþýk Veysel’in yaþamýný özetlemek gerekirse,
Erdoðan Alkan’ýn þu betimlemesi en güzel cümleleri
oluþturur: “Kýzýlýrmak soru iþaretine benzer, Zara’dan
doðar, Hafik ve Þarkýþla’dan sonra Sivas topraklarýný
terkeder. Bir yay çizip Kayseri’yi, Nevþehir’i, Kýrþehir’i,
Ankara’yý ve Çorum’u sular, Samsun’un Bafra
ilçesinde denize dökülür, Âþýk Veysel’in yaþam
öyküsü Kýzýlýrmak gibidir. Bir ucu Bafra’dadýr, bir ucu
da Zara’da. Bafra’ya dek uzanan acýlý bir yaþam
Zara’nýn doðusundaki Kýzýldað’ýn gür sularýyla
beslenip sona erer.” 

En güzel þiirlerinden bazýlarýný ölümünden hemen
önce yazdý. Þimdi Þarkýþla’da her yýl adýna bir þenlik
yapýlýr. Türkçesi yalýndýr. Dili ustalýkla kullanýr. Tekniði
gösteriþsiz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaþama sevin-
ciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk þiirlerinde iç
içedir. Doða, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince
eleþtiriler yönelttiði þiirleri de vardýr. Þiirleri, Deyiþler
(1944), Sazýmdan Sesler (1950), Dostlar Beni
Hatýrlasýn (1970) isimli kitaplarýnda toplandý.
Ölümünden sonra Bütün Þiirleri (1984) adýyla eser-
leri tekrar yayýnlandý.

http://istanbulagsl.meb.k12.tr

Okuma Metni

Uzun Ýnce Bir Hayat

Âþýk Veysel Şatıroğlu
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A.  Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz.

1. Kromatik mýzrap alýþtýrmalarý baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar?
2. Kromatik çarpma alýþtýrmalarý baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar?
3. Dizi çalýþmalarý baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar?

B. Aþaðýda verilen deðerlendirme formlarýný doldurunuz.
4. Etütleri metronom deðeri, parmak numaralarý ve mýzrap yönlerine dikkat ederek çalýp çalmadýðýnýz

konusunda birbirinizi aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

5. Sol el çarpma alýþtýrmalarýný metronom deðerlerine dikkat ederek çalýp çalmadýðýnýz konusunda birbirinizi
aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

6. Sað el mýzrap alýþtýrmalarýný metronom deðerlerine dikkat ederek çalýp çalmadýðýnýz konusunda birbirinizi
aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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El Tekniði Çalýþ Biçimlerinin El Tekniði Çalýþ Biçimlerinin 

Eserlerde Uygulanýþý Eserlerde Uygulanýþý 

ve ve 

Örnek EserlerÖrnek Eserler

EL TEKNÝÐÝ ESER ÇALIÞMALARIEL TEKNÝÐÝ ESER ÇALIÞMALARI

44..   ÜÜNNÝÝTTEE
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EL TEKNÝÐÝ ÇALIÞ BÝÇÝMLERÝNÝN EL TEKNÝÐÝ ÇALIÞ BÝÇÝMLERÝNÝN 
ESERLERDE UYGULANIÞI ESERLERDE UYGULANIÞI VE ÖRNEK ESERLERVE ÖRNEK ESERLER

1. El tekniði çalýþ biçimleri ile eser icra eden sanatçýlar ve ekoller hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bil-
gileri arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

2. Baðlama ile Türk halk müziði  eserlerinin nasýl icra edildiðini gözlemleyebilmek için konser etkinliklerine
katýlýnýz. Edindiðiniz izlenimleri arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

3. Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý düzenli ve sürekli tekrarlamanýn el tekniði eser icrasýna ne gibi katkýlar
saðlayabileceðini arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 

Hazýrlýk Çalýþmalarý

Tanýmlama Çözümleme Uygulama

1. Etkinlik

l Daha önce çalýþtýðýnýz alýþtýrmalarý tekrar ederek yeni alýþtýrmalar için performans hazýrlýðý yapýnýz.

2. Etkinlik

l Bu etkinlik kapsamýnda verilen el tekniði çalýþ biçimleri ile ilgili eserleri çalýnýz. Eserleri belirtilen
metronom deðerlerinde çalarken parmak numaralarýný ve teknik iþaretleri doðru uygulamaya dikkat ediniz.
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Seherde Bir Baða GirdimSeherde Bir Baða Girdim

q  =100
Yöre : Erzincan
Kaynak : Âþýk DAİMİ
Düzenleyen : Erol PARLAK

6. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  11:27  Page 124



125

6. ünite 2010:kanun 1. ünite  24.02.2011  11:27  Page 125



126

HalaylýmHalaylým

q . =92

Yöre : Malatya
Kaynak : Ýbrahim ÞAKÝRKUÞ
Düzenleyen : Eren DEMÝR
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Büyük Cevizin DibiBüyük Cevizin Dibi

q =80
Yöre : Erzincan
Kaynak : Kazým CAN
Düzenleyen : Eren DEMÝR
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A. Aþaðýda verilen sorularý cevaplayýnýz.

1. Eser çalmak baðlama icrasýna hangi konuda katký saðlar?

B. Aþaðýda verilen formlarý doldurunuz.

2. Etütleri metronom deðeri, parmak numaralarý ve mýzrap yönlerine dikkat ederek çalýp çalmadýðýnýz konusun-
da birbirinizi aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

3. Sol el çarpma alýþtýrmalarý çalýnýrken metronom deðerlerine dikkat edilip edilmediðine yönelik birbirinizi
aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

4. Sað el mýzrap alýþtýrmalarýný metronom deðerlerine dikkat ederek çalýp çalmadýðýnýz konusunda birbirinizi
aþaðýdaki forma göre deðerlendiriniz.

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Akran Deðerlendirme Formu

Ölçütler Eksiksiz Eksiklikler var Yanlýþ

1. Duruþ ve oturuþ kurallarýnýn doðru uygulanmasý

2. Sað elin konumlandýrýlmasý 

3. Sol elin konumlandýrýlmasý

Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý
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Adý Soyadý : .............................................. Tarih: ..../....../......
Sýnýfý : ..............................................
Nu. : ..............................................

Bu çalýþmada neler yaptým?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bu çalýþmada neler öðrendim?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bu çalýþmada baþarýlý olduðum bölümler:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bu çalýþmada en çok zorlandýðým bölümler:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Çalýþmamý yaparken beklemediðim nelerle karþýlaþtým?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bu çalýþmayý tekrar yapsaydým nasýl yapardým?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1. EK   

ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMUÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU
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Açýklama: Bu form, etkinlik süresince öðrencilerin, yapýlan çalýþmalara katýlma düzeylerini gözlemeniz 
amacýyla hazýrlanmýþtýr.

Ünite Adý: .................................................................. Adý Soyadý : ......................................
Nu. : ......................................
Sýnýfý : ......................................

2. EK

ÖÐRENCÝ GÖZLEM FORMU

BECERÝLER

DERECELER

Hiçbir 
Zaman

Her
ZamanNadiren Bazen Sýklýkla

1 2 3 4 5

I. DERSE HAZIRLIK

1. Bilgi kaynaklarýna nasýl ulaþacaðýný bilir.

2. Ulaþtýðý kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanýr.

3. Derse deðiþik yardýmcý kaynaklarla gelir.

4. Derse hazýrlýklý gelir.

Toplam

II. ETKÝNLÝKLERE KATILMA

1. Konu ile ilgili görüþlerini çekinmeksizin ifade eder.

2. Görüþü sorulduðunda söyler.

3. Yeni ve özgün sorular sorar.

4. Belirttiði görüþler ve verdiði örnekler özgündür.

5. Dersi iyi dinlediði izlenimi veren sorular sorar.

Toplam

III. ÝNCELEME - ARAÞTIRMA - GÖZLEM

1. Bilgi toplamak için çeþitli kaynaklara baþvurur.

2. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip
baþka kaynaklar araþtýrýr.

3. Ýnceleme ve araþtýrma ödevlerini özenerek yapar.

4. Gözlemlerini dikkatli bir þekilde yapar.

5. Gözlemleri sonucunda mantýksal çýkarýmlarda bulunur.

6. Araþtýrma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar.

Toplam

GENEL TOPLAM
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Deðerlendiren Öðrencinin;
Grup Numarasý   : ........................................
Adý Soyadý : .........................................          1. Arkadaþýnýn Adý Soyadý: ............................................
Sýnýfý : ......................................... 2. Arkadaþýnýn Adý Soyadý: ............................................

3. EK

Grubumuzdaki Öðrenciler Her Zaman Etkinliðin 
Baþýnda

Etkinliðin 
Sonunda

Hiçbir
Zaman

B
en

1.
 A

rk
ad

aþ
ým

2.
 A

rk
ad

aþ
ým

B
en

1.
 A

rk
ad

aþ
ým

2.
 A

rk
ad

aþ
ým

B
en

1.
 A

rk
ad

aþ
ým

2.
 A

rk
ad

aþ
ým

B
en

1.
 A

rk
ad

aþ
ým

2.
 A

rk
ad

aþ
ým

Etkinliðe katýlýmda gönüllüdür.

Görevini zamanýnda yerine getirir.

Farklý kaynaklardan bilgi toplayýp
sunar.

Grup arkadaþlarýnýn görüþlerine
saygýlýdýr.

Arkadaþlarýný uyarýrken olumlu
bir dil kullanýr.

Ders araç-gereçlerini kullanýrken
dikkatli ve titizdir.

Temiz, tertipli ve düzenli çalýþýr.
(Kullandýðý aletleri yerine koyar,
kirlettiklerini temizler vb.)

Sonuçlar tartýþýlýrken anlaşılır
konuþur, konuþulanlarý anlar.

AKRAN DEÐERLENDÝRME FORMU
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SÖZLÜKSÖZLÜK

A
akort : Tellerinin istenen frekansa uyumlanmasý.
aksan : Vurgu.
aralýk : Ýki ses arasýndaki incelik-kalýnlýk farký.
arpej : Akor seslerinin ard arda dizilmesi, ya da farklý þekillerde parçalanarak çalýnmasý.                          
ayak : Halk müziðinde dizi, yürüyüþ ve genel müzikal çatýyý ifade eden terim.                                                          

C
coda : Kuyruk anlamýna gelir. Bir müzik eserinin bitiþ eki.

Ç
çalgý : Müzik aleti, enstrüman.
çarpma : Mýzrap (tezene) kullanmadan tellere vurarak ses elde etmek.

D
da capo : Baþa dönüþ, baþtan.
deþifre : Ýlk görüþte çalmak,okumak,çözmek.
durak sesi : Bir makam dizisinin birinci ya da sekizinci derecesi.
dizi : Notalarýn arka arkaya sýralanmasýyla oluþan bütün.

E
enstrüman : Müzik çalgýsý.

G
gam : Dizi.

M
makam : Dörtlü ve beþli kalýplarýn birleþmesiyle meydana gelen, belirli bir karakteristliði olan diziler.
metronom : Zaman sayacý.
mýzrap : Ýlk olarak kiraz kabuðundan, daha sonra plastikten imal edilen baðlama çalmada kullanýlan  yardým-

cý araç, tezene.
mute : Orta eþiðin el ile kapatýlmasýyla yapýlan el tekniði çalýþ biçimi.

N
nüans : 1. Ayýrtý. 2. Bir müzik yapýtýnda kullanýlan seslerin hafif, güçlü, yumuþak, þiddetli oluþu gibi týný  

farklýlýklarýný belirleyen müzikal anlatým.
O

oktav : Sekizli; herhangi bir notayý temel ses olarak ele alýp, o notadan baþlayarak ardýþýk olarak inceye ya
da kalýna gidildiðinde varýlan sekizinci notaya kadar olan seslerin tümü.

P
perde : Baðlamada nota yerlerini belirlemek için misina ile baðlanmýþ bölümlerden her biri.

R
repertuvar : Dinleti programý,çalýþmak için elde bulunan yapýtlar.
ritardando : Hýzý azaltarak, geciktirerek.
ritim : 1. Tartým, 2. Bir notada vurgu,uzunluk veya ses özelliklerinin düzenli bir biçimde tekrarlanmasýn-

dan doðan ses uygunluðu.
S

senyö : Bir müzik eserinde, ikinci konulduðu yerden birinci konulduðu yere dönerek bu bölümün ikinci kere
seslendirilmesi gerektiðini ifade eder.

Þ
þelpe : Baðlamada elle çalýþ biçimlerinden biri, pençe.

T
tempo : Hýz derecesi.
ton : 1. Eksen,  2. dizinin niteliði, ses rengi.
tuþe : Baðlamada tellerin bulunduðu sapýn ön kýsmý.
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